
Carlos Bernardo Faria Dias (18 anos)  

Curso Técnico Profissional de Produção e Montagem de Moldes – 12ºano  

  

Semana 1:  

Apresentação dos Tutores Berlink e família de acolhimento, regras em Berlim, e entrega 

da documentação e bilhetes necessários para a estadia na cidade.   

Visita à Brandenburg Gate, Muro de Berlim, TV Tower, Checkpoint Charlie, Memorial 

Judeu e Parlamento Alemão.  

  

Semana 2:  

Apresentação da empresa, normas de segurança e cuidados a ter. Aprendizagem de 

noções de maquinação CNC para plástico, ferramentas utilizadas, métodos de aperto e 

medição.   

Visita ao Jardim Zoológico de Berlim, Aquário de Berlim, Exposição Dark Matter, Jardins 

Botânicos e Museu. Realização de encontro de grupos em Erasmus, com alunos de 

Portugal, Itália, Espanha e Polónia.  

  

Semana 3:  

Polimento de peças plásticas, através de lixa e instrumentos de corte e golpe.  

Visita à Catedral de Berlim, viagem à cidade de Potsdam e passeio de barco pelo rio 

Spree. Realização de um piquenique com grupos em Erasmus de Portugal e Itália.  

  

Semana 4:  

Montagem de estruturas em acrílico e aço. Aprendizagem variada dos diferentes tipos 

de plástico e variados, além das suas características e principais aplicações.  

Visita à Praça de Gendearmenmarkt, Jardins der Welt, Praça Potsdamer e Relógio 

Mundial.   

Participação de uma conferência na Berlink, juntamente com escolas secundárias e 

universitárias italianas, onde foram debatidos trabalhos, apresentados testemunhos 

relativamente à Poluição no Mundo. Tive a oportunidade de partilhar sobre como lido 

com este problema no meu quotidiano, e de que maneira o governo português age 

perante este problema.  
  

 

 



Semana 5:  

Polimento de peças plásticas através de discos mecânicos e rolamentos de corte. 

Organização do stock de acordo com o tipo dos plásticos.  

Realização de encontro com estudantes de Portugal, Itália, Espanha e Alemanha no lago 

Wannsee.  

Semana 6:  

Remoção de rebarbas de peças plásticas maquinadas em CNC, com instrumentos de lixa 

e corte. Polimento das mesmas peças, furação e chanfragem com máquina de furação 

mecânica.  

Visita ao Madame Tussauds Berlim, Museu da Comida Nojenta e Steglitzer Festwoche.  

Realização de encontro com estudantes de Portugal, Itália, Espanha e Alemanha no 

Biergarten.  

  

Semana 7:  

Tratamento de peças plásticas e embalamento das mesmas. Polimento de peças acrílicas 

e polipropileno com disco lixa mecânico.  

Visita ao Campo de Concentração de Sachsenhausen. Realização de um encontro de 

despedida na Die Hackeschen Hoefe.  


